
О Б Щ И Н А  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на процедура е уникален номер в РОП: 00073-2019-0023

№ РД 24-.. .. от ... .SlS a. .0.6 2019 г.
гр. Велико Търново

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, чл. 108, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл.110, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за възлагане 
на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Предоставяне на услуги 
за ранно детско развитие по Проект BG05MOP001-2.004-0046-C01 „Общностен 
център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”, финансиран от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд, от „Логопед“ 1 към Услуга „Ранна интервенция 
на уврежданията“, открита с Решение № РД 24-62/29.05.2019 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, публикувано обявление с ID 913965 на дата 29.05.2019 г. в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2019-0023 и прогнозна 
стойност на поръчката 3380,00 (три хиляди триста и осемдесет) лева без ДДС.

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кметът на Община Велико Търново инж. Даниел , Панов, е публичен
възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП.
1.1. Адрес - Република България, 5000, гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, 
тел: 062/619 231; e-mail: mop_vt@abv.bg, факс: 062 619 231;
Място за контакт: Дирекция „Обществени поръчки“;
Основен адрес на възложителя: http://www.veliko-tarnovo.bg;
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/681
1.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност- 
Обществени услуги.

II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II. 1. Обект на поръчката - Услуги
II. 2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя: „Предоставяне на 
услуги за ранно детско развитие по Проект BG05MOP001-2.004-0046-C01 
„Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”, финансиран от Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, от „Логопед“ 1 към Услуга 
„Ранна интервенция на уврежданията“
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II. 3. Кратко описание на поръчката: „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие 
по Проект BG05MOP001-2.004-0046-C01 „Общностен център за деца и родители 
„ЦАРЕВГРАД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, от 
„Логопед“ 1 към Услуга „Ранна интервенция на уврежданията“. За предоставянето на 
интегрираните услуги за ранно детско развитие се предвижда да бъде назначен и нает 
специалист в областите: социални дейности, здравеопазване и образование. В рамките 
на проекта ще се предоставят следните услуги за ранно детско развитие:
• Ранна интервенция на уврежданията;
• Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания;
• Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи 

родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и 
подкрепа и индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и 
родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина;

• Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на 
заболяванията;

• Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на 
децата за равен старт в училище;

• Семеен център за деца от 0-3 години.
Проектът е с продължителност 27 (двадесет и седем) проектни месеца и стартира своето 
изпълнение на 1 август 2016 г. След влизане в сила на Допълнително споразумение № 1 
към Договор № BG05MOP001-2.004-0046-C01, считано от 18.10.2018 година, проект 
„Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”” се удължава с 14 месеца, но не 
по-късно от 31.12.2019 година.
II. 4. Основен CPV код: 85000000
II. 5. Вид на процедурата: Публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III. 1. Процедурата е открита с Решение № РД 24-62/29.05.2019 г. на Кмета на Община 
Велико Търново.
III.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2019-0023

IV. ПРЕКРАТЯВАМ:

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на 
услуги за ранно детско развитие по Проект BG05MOP001-2.004-0046-C01 
„Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”, финансиран от Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, от „Логопед“ 1 към Услуга 
„Ранна интервенция на уврежданията“

IV. 1. Правно основание - чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

IV. 2. Мотиви за прекратяване на процедурата: процедурата се прекратява, тъй като не е 
подадена нито една оферта в предварително обявения срок- до дата 20.06.2019 г. до 
17:00 ч. С оглед тези обстоятелства е налице основание за прекратяване на процедурата 
по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП.



Y. Съгласно чл. 36а, ал. 1, т. 2 от ЗОП, решението ще бъде публикувано в профила на 
купувача на интернет адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/681.

VI. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. “д“ от ЗОП жалба срещу решението на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подава от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок 
от получаването му. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията, гр. 
София, бул. Витоша № 18, е копие и до Възложителя. Съгласно определението на §2, т. 
13 от ДР на ЗОП не са налице заинтересовани участници, за които е приложима 
хипотезата на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

Контрол по изпълнението на решението ще упрая^й^ай лично. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРН^Щ$ -Н
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Съгласували:
Надя Петрова
Директор дирекция,O il л к

Грета Маринова 
Юрисконсулт в дирбкцня ОП

Василена Г еоргиева 
Младши експерт в дирекция/ОП
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